
Notulen MR- vergadering dinsdag 21 september 2021  

Aanwezig: Jantine, Bart, Sandra, Jouke, Maud, Laurens en Leonie (notulist)  

1) Opening 

2) Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3) Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering                                                   

- Bij punt 5 AC graag de eerste zin even anders formuleren.  
- Nog even puntjes op de i zetten. 
- Notulen is verder goedgekeurd.                                                        

4) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

5) Directiepunten                                                                                                                

a) Werkverdelingsplan  

Het werkverdelingsplan is door Laurens toegelicht en op bepaalde punten aangepast. De 

ingangsdatum is 1 oktober 2021. Het team is akkoord en PMR gaat ook akkoord.                                                                                                                                     

b) NPO - externe audit  

- Externe audit vanuit NPO gelden. 
- De externe Audit wordt gedaan op maandag 27 september 2021. 
- Documenten zijn aangeleverd door directie en IB. 
- Audit is gebaseerd op het inspectiekader. 
- Er wordt gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs. Wat doen we goed als school 

en waar liggen onze kansen? Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar het 

pedagogisch klimaat, want dat is goed, dus daar zit de verdiepingsslag niet op. 
- Er wordt gelet op ons didactisch handelen en het stukje leren zichtbaar maken, wat 

zien we wel en waar liggen de mogelijkheden? Zijn wij als school ambitieus genoeg 

(halen wij alles eruit wat erin zit)? Ook wordt er gekeken naar de kwaliteitscultuur      

(werken wij vanuit onze visie). 
- De terugkoppeling wordt gedaan op 27 september aan het einde van de dag.   
- Binnen anderhalve week krijgen wij een rapportage, zodat wij op de studiedag 

kunnen bepalen waar wij als school aan kunnen gaan werken. 
- Eén punt wordt er uitgelicht en daar krijgen wij een verdiepingsonderzoek op.  
- Na het verdiepingsonderzoek volgt op 6 december weer een rapport. 
- Op de volgende MR vergadering komt er een terugkoppeling en daar wordt de 

verdiepingsslag toegelicht. 

Er worden twee vragen gesteld aan Laurens over dit onderzoek: 

Gaat snelheid niet ten koste van de kwaliteit? Nee, je bent aan het onderzoeken en 

daarna ga je werken aan kwaliteit door de input, die je hebt gekregen. 

Worden ergens in het proces ouders betrokken? In het proces zit er al een onderzoek 

dat gedaan is onder ouders. Ouders zijn dus wel in beeld. 

c) Corona update 



Als er een leerling in de klas positief getest wordt, hoeven kinderen niet meer in quarantaine. 

Als er meerdere besmettingen in de klas zijn, dan is er nog wel een kans op thuiszitten. 

Anderhalve meter gaat eruit. Wij maken beslissingen uit eigen veiligheid. Wij zoeken naar 

wat wel en niet kan als school.  

d) Schoolondersteuningsprofiel 

Laurens geeft een korte introductie. In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke 

mogelijkheden/ voorzieningen de school heeft voor de ondersteuning van kinderen. 

Wanneer nieuwe ouders zich melden bij Laurens voor een aanmelding van hun kind, dan 

hebben wij als school zorgplicht. Ouders geven aan of hun kind ondersteuningsbehoefte 

nodig heeft. Wij gaan dan bekijken wat wij allemaal voor een kind zouden kunnen doen en er 

wordt dan bekeken of het kind wel of niet aangenomen kan worden op onze school. In het 

ondersteuningsprofiel staan onze grenzen beschreven. Er is een nieuw reglement en er zijn 

wat punten in veranderd. Het was een vierjaarlijks document. Het document moet jaarlijks op 

de agenda terugkomen in de MR. 

e) Uitdagingen dit jaar 

Personeelstekort is een groot probleem, ook binnen Morgenwijzer is dat het geval. De kans 

dat groepen naar huis moeten door personeelstekort is groot. Laurens licht dit toe en wil dit 

ook aan ouders gaan communiceren dat dit probleem groter gaat worden.  

Hulpouders worden een uitdaging. Ouders zijn niet meer gewend om een school te 

ondersteunen.  

Bij de AC is nog geen voorzitter. De AC is wel goed gestart dit schooljaar.        

6) Vaste agendapunten                                                                                                      

a) Vaststellen taakverdeling  

De taakverdeling is prima zo.  

b) Scholingsbehoefte MR inventariseren:  

Er is nu geen behoefte aan scholing.  

7) Ingebrachte agendapunten  

a) Hoe gaan we vergaderen in de loop van het schooljaar? Belangrijke stukken, waarbij 

dialoog nodig is doen we live.                                                                                    

8) Nieuws uit de groepen  

Groep 8 gaat mee op schoolreis. 

9) Rondvraag 

10) Sluiting 

Actiepuntenlijst: 

Wie? Wat? Wanneer?   

Allen  

  
Punten voor GMR Vóór iedere vergadering 

  



Sandra 
Meer bekendheid geven aan 

de MR begin schooljaar, 

sept/okt 2 e of 3e nieuwsbrief.  

Vóór 5 oktober naar MR. 

5 oktober aanleveren aan 

Laurens. 

6 oktober stukje in de 

nieuwsbrief. 

  

Jouke en Laurens 
Jaarverslag MR naar ouders 

toe 
 ?   

Laurens 
Digitale vaardigheden 

meenemen in beleid 21-22 
2021-2022   

Sandra 
Dropbox opruimen. 

Archiveren van oude 

documenten. 
Schooljaar 2021- 2022 

  

Laurens 

Uitzoeken of een aanpassing 

in de ouderbijdrage tijdens 

een ouderavond kan worden 

toegelicht/ besproken.  

Schooljaar 2021- 2022 

  

  

 

 


